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 درصد رایگان 100ه صورت طبیعی و معرفی روش های افزایش بازدید سایت ب

 

ایم در این کنیم. اما چرا تصمیم گرفتههای آن صحبت میدر این مقاله، درباره اهمیت افزایش بازدید سایت و روش

 اندازی سایت برای موفقیت، کافی نیست.رابطه صحبت کنیم؟ چون تنها راه

اید اید. اما هیچ سودی به دست نیاوردهراه اندازی سایت کردهوکارها، اقدام به احتماال شما هم مانند بسیاری از کسب

  وکارتان رشد نکرده است.اید، کسبچنان که انتظار داشتهو آن

اند سودهای کالنی داشته های رقیب، توانستهآید که خب! مشکل کجاست؟ چرا سایتطبیعتا این سوال پیش می

 توانم ترافیک ورودی به سایتم را افزایش دهم؟چگونه میباشند، اما بازدید سایت من همچنان کم است؟ و 

سایت، تاثیر بسیار بزرگی بر روی موفقیت اندازی وبدر جواب این سواالت باید بگوییم که درست است که راه

وکارها دارد. اما تنها داشتن سایت، برای موفقیت در دنیای پر رقابت امروز کافی نیست. بلکه باید بازدید کسب

 تان را بشناسند و به شما اعتماد کنند، تا در نهایت فروش اتفاق بیفتد.یی داشته باشد تا مشتریان زیادی سایتباال

 بست و بدون رفت و آمد قرار دارد.ای است که در یک کوچه بنسایتی که بازدید کمی دارد، مانند مغازه

دهیم، ایت را در چند مرحله، برای شما توضیح میبرای همین در این مقاله، بهترین روش های افزایش آمار بازدید س

 همراه باشید. SEOEDUبا 

 

 گام اول: توجه به سئو سایت و کلمات کلیدی مناسب برای افزایش بازدید سایت

ترین و بهترین راه افزایش بازدید سازی سایت برای موتورهای جستجو است. مهم، به معنای بهینه"SEO"سئو 

  های سئو است.یکسایت، استفاده از تکن

 کنیم.ها صحبت میدر ادامه، درباره برخی از این تکنیک

 

 ترین روش باال بردن بازدید سایت. تحقیق کلمات کلیدی درست و هدفمند، مهم۱

ترین و اولین خشت بنای سئو و موفقیت سایت شما است که اگر درست ترین، اساسیتحقیق کلمات کلیدی مهم

 سایت شما تا ثریا کج خواهد رفت!انجام نشود، دیوار 

های پربازدید، استفاده از کلماتی است که متناسب با خدمات و محصوالت سایت هستند و کاربر برگ برنده سایت

  کند.ها را سرچ میآن

در غیر این صورت، حتی اگر بهترین سایت دنیا را هم داشته باشید، اگر درست تحقیق کلمه کلیدی انجام نداده 

 وکار شما نخواهد داشت.، هیچ سودی برای کسبباشید

  شود.استفاده می SEMrushو   Moz ،Ahrefsبرای تحقیق کلمات کلیدی، از ابزارهایی مانند
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کنند، کاربران چند بار کلمات کلیدی خاصی دهند که رقبا از کدام کلمات کلیدی استفاده میاین ابزارها نشان می

 ارزش باالیی برای کار کردن دارد. کنند و کدام کلمه،را جستجو می

دهید. زیرا اگر درست انجام نشود و سایت بنابراین تحقیق کلمات کلیدی، حتما باید اولین کاری باشد که انجام می

ای روی کلمات اشتباهی رتبه بگیرد، در آینده برای اصالح این مشکل و افزایش بازدید سایت مجبور به تقبل هزینه

صحبت کنید تا برای برداشتن قدم اول، شما را راهنمایی  SEOEDUپس حتما با مشاوران  سنگین خواهید شد.

 کنند.

 

 گری افزایش آمار بازدید سایت. کار کردن بر روی کلمات کلیدی دم دراز، فوت کوزه۲

 هستند. رتبه گرفتن با این "Long-Tail Keywords"های دم دراز یا های کلیدی، کلمهیکی از انواع کلمه

 کلمات، بسیار راحت بوده و همچنین نرخ تبدیل باالیی دارند.

یک کلمه کلیدی کوتاه است که رقابت باالیی برای آن وجود دارد. در نتیجه رتبه گرفتن  "لباس مردانه"مثال، کلمه 

  بر است.سایت با این کلمه، بسیار سخت و زمان

ها و ترندهای دنیای ، صرفا دیدن آخرین مدل"مردانه لباس"از طرفی دیگر، ممکن است قصد کاربر از سرچ کلمه 

 مد باشد، بنابراین برخی از بازدیدکنندگان قصد خرید ندارند.

 اول هایرتبه در راحتی به کلیدی کلمه این روی که شودمی باعث اوال ،"خرید لباس مردانه پاییزه"اما استفاده از 

  .شیدبا خود سایت بازدید افزایش شاهد و بگیرید قرار

کنند، قصد خرید دارند. بنابراین بعد از سرچ این ثانیا، درصد باالیی از بازدید کنندگانی که این کلمه را سرچ می

 شوند و احتمال خرید و تبدیل کاربر به مشتری باالست.کلمه، مستقیما به سایت شما هدایت می

 

 . لینک سازی داخلی۳

شوند. ها، به شکل لینک در آمده و با رنگی متفاوت نمایش داده میمقالهاگر دقت کرده باشید برخی کلمات در 

 شوید.ای مرتبط با آن کلمه در همان سایت هدایت میها، به مقالهشما در صورت کلیک بر روی آن

 شود.پس هر لینکی که در سایت شما، به مقاله دیگری از همان سایت ارجاع داده شود، لینک داخلی گفته می

کند. در سازی داخلی، موجب هدایت کاربر به نقاط مختلف سایت شده و از گیج شدن وی جلوگیری میلینک 

 شود.نتیجه استفاده از این شیوه، باعث ایجاد تجربه کاربری مثبت می

دهد. همچنین استفاده از این تکنیک، زمان حضور کاربر در سایت شما را افزایش داده و نرخ پرش را کاهش می

  این عوامل، باعث فرستادن سیگنال مثبت به گوگل و افزایش بازدید سایت شما خواهد شد.مجموعه 

 بنابراین لینک سازی داخلی در سئو و افزایش رتبه سایت، اهمیت بسیار باالیی دارد.

زی سابا این حال، شما باید برای لینک سازی داخلی، استراتژی مناسب داشته باشید و آن را به شکلی صحیح پیاده

 کند.صورت نتیجه عکس داده و سایت سقوط میکنید. در غیر این
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 گام دوم: محتوایی که پادشاه است!

از افراد، تا قبل از ورود به دنیای سئو،  . حقیقتا خیلی"محتوا پادشاه است"حتما این جمله را زیاد شنیده باشید، 

 اند.د، تا جایی که تاج پادشاهی را به آن دادهدانستند که چرا اینقدر روی محتوا تاکید زیادی وجود دارنمی

توان اهمیت این جمله را درک هایی مثل دیجی کاال، زومیت، متمم و غیره، به خوبی میاما با دیدن موفقیت سایت

 کرد.

ای را به شما بگوییم. در واقع هر محتوایی پادشاه نیست. بلکه محتوایی که خوب و ارزشمند حال باید نکتهبا این

  وکار شما را به عرش خواهد رساند.باشد، مانند پادشاهی الیق، کسب

کند، همان فرمانروای ناالیقی است کیفیتی که هیچ دردی را از کاربر درمان نمیارزش و بیبالعکس، محتوای بی

 های گوگل پایین بکشد.تواند سایت شما را تا آخرین رتبهکه می

قدر مفید باشد که ست. اما محتوایی که خاص، جذاب، کاربر پسند و آنپس فراموش نکنید که محتوا پادشاه ا

 بتواند پاسخی کامل و جامع به نیازهای کاربر بدهد تا دیگر سراغ رقبای شما نرود.

  اندازی آن، تازه اول کار است.بنابراین، تا االن باید متوجه شده باشید که طراحی سایت و راه

کنید و محتواهای با ارزشی تولید کنید تا بتوانید به هدف خود یعنی افزایش بازدید  تان کارسایتشما باید روی وب

 سایت، برسید.

توانید محتوایتان را به رتبه اول گوگل رسانده و پادشاهی کنید. آید این است که چگونه میاما سوالی که پیش می

 با ما همراه باشید.

 

  لی افزایش تعداد بازدید سایت. تولید محتوای جامع و کاربر پسند، شرط اص۱

  به نظر شما هدف از تولید محتوا چیست؟

خواهد چه کند؟ میبهتر است برای پاسخ به این سوال، به این موضوع فکر کنید که چرا کاربر در گوگل سرچ می

پاسخ چیزی را به دست آورد؟ آیا به فکر خرید محصول است؟ یا به دنبال جوابی برای حل مشکل؟ یا دریافت 

  هایش؟سوال

  جواب همه این سواالت، ریشه در نیاز کاربر دارد و رمز موفقیت سایت شما، برطرف کردن این نیاز است.

 بنابراین محتوا باید بتواند به نیاز بازدیدکنندگان پاسخ درست، جامع و کامل بدهد.

کند، نه تان درمان نمید کنندگانکیفیت نوشته شود، که هیچ دردی را از بازدیهدف و بیپس اگر محتوایی بی

 کند.کند، بلکه برای رتبه سایت هم مشکل ایجاد میتنها کاربر را جذب نمی

 

  شویم که با کمک محتوا، چگونه آمار بازدید سایت را افزایش دهیم؟حال با این سوال روبرو می

تان، برای کدام گروه از خدمات در ابتدا، جامعه هدف خود را مشخص کنید. شما باید بدانید که محصوالت یا

  کاربران مناسب است.

 ها را شناسایی کنید.سپس در مرحله بعد، باید نیازهای آن
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اند؟ خدمات و محصوالت شما، کدام بخش از این چه سواالتی ممکن است داشته باشند؟ چه مشکالتی داشته

 مات شما چگونه است؟ها به خدتواند حل کند؟ نحوه استفاده و دسترسی آنمشکالت را می

 ریزی کنید.ها برنامهتوانید برای تولید محتواهای مفید و انتشار آنپس از شناسایی این موارد، می

  البته در نظر داشته باشید که تولید محتوا، کاری تخصصی بوده و باید براساس اصول سئو انجام شود.

 را با خود درگیر کند و در سایت نگه دارد. همچنین جذاب و کاربرپسند باشد تا بتواند بازدیدکنندگان

توانید با تیم تولید محتوای اما اگر دانش یا فرصت کافی برای تولید محتوا در اختیار ندارید، نگران نباشید. شما می

 تماس بگیرید تا برای شما محتوایی جذاب با قیمتی مناسب برای شما تولید کنند. SEOEDUای حرفه

 

 ناسب برای محتوا، فاکتوری مهم برای افزایش آمار بازدید از سایت. انتخاب عنوان م۲

تواند موجب جذب کاربر شود. حتی اگر بهترین مقاله را های محتوا هستند، که میترین بخشعناوین، یکی از مهم

ی آن کلیک اش جلب نخواهد شد و بر روکننده و جذاب نباشد، کاربر اصال توجهنوشته باشید، اگر عنوان مقاله قانع

  نخواهد کرد.

عنوان، باید کاربر را وسوسه کند و کنجکاوی او را برانگیزد. بنابراین قبل از انتشار مقاله، روی عنوان آن خوب فکر 

 کنید.

 

 شود.. به روز رسانی مطالب قدیمی سایت، موجب افزایش تعداد بازدید سایت می۳

شود. برای همین، محتواهای قدیمی دیگر ربران متفاوت میهای کاقطعا با گذشت زمان، نوع نیازها و درخواست

توانند به نیازهای جدیدی که برای کاربران ایجاد شده است، پاسخ مناسب دهند. اینجاست که به روز رسانی نمی

 تواند کاربر را به خود جذب کند.محتوا و آپدیت کردن آن می

  گوی نیاز کاربر باشند.توانند پاسخها مین بعد از سالچناالبته برخی محتواها، جز محتوای سبز هستند و هم

اید که به کاربران، نحوه نوشته "دستورالعمل پخت کیک اسفنجی"به عنوان مثال، سال گذشته محتوایی با عنوان 

  دهد که در هر زمانی برای کاربران مفید است.پختن یک کیک اسفنجی خوشمزه را آموزش می

به  "نحوه تهیه روکش شکالتی برای کیک اسفنجی"عد از مدتی، محتوای جدیدی درباره حال اگر شما بتوانید ب

، بهتر شده و موجب "دستورالعمل پخت کیک اسفنجی"بینید که رتبه مقاله آن اضافه کنید، بعد از مدتی می

 افزایش آمار بازدید سایت شده است.

فرستید که این سایت و ی با این مضمون به گوگل میدلیل این مسئله این است که با این کار، شما سیگنال مثبت

 چنان فعال و تازه هستند و ارزش نمایش به کاربران را دارد.محتوا، هم

  همچنین، قطعا رقبای زیادی دارید که پیوسته در حال تولید و انتشار مقاله هستند.

رین مقاالت باخبر شوید و با آپدیت کند به سرعت از جدیدتزیر نظر داشتن مقاالت سایت رقبا، به شما کمک می

 مشابه خودتان، همچنان یک سایت مرجع برای کاربر و گوگل باقی بمانید. تر کردن محتوایو جذاب
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البته باید توجه داشته باشید که نباید محتوای دیگران را کپی کنید. بلکه باید در همان مطلب را به شیوه جدید 

 به مقاالت قدیمی خود اضافه کنید.نوشته تا در نهایت محتوایی یونیک 

 

 . ساخت پادکست و ویدئو، بهترین راه افزایش بازدید سایت۴

در نظر داشته باشید که محتوا فقط متن نیست. بلکه ویدئو و پادکست هم نوعی محتوا هستند، که موجب آشنایی 

 شود.بیشتر کاربران با برند شما و افزایش اعتماد آنها می

ها را در توانید پادکستدهد. شما میهای صوتی و تصویری محتوا مینیز اهمیت زیادی به فرمتاز طرفی، گوگل 

 نتایج سرچ گوگل ببینید.

 های زیادی از بخش ویدئوهای نمایش داده شده در صفحه نتایج گوگل، ورودی دارند.همچنین، سایت

د، گوگل پادکست، کست باکس، یوتیوب، پس، محتوای صوتی و ویدئویی جذاب تولید کنید و آن را در سایت خو

 های اجتماعی و غیره به اشتراک بگذارید.آپارات، نماشا، شبکه

 

 . ساخت محتواهای وایرال یا ویروسی برای افزایش بازدید سایت۵

گیرند. در این شیوه محتوای شما توسط خود کاربران تبلیغ این نوع محتواها، در دسته بازاریابی ویروسی قرار می

 توانید توسط افراد زیادی دیده شوید.شود. در نتیجه بدون صرف هزینه زیاد برای تبلیغات، میمی

به عنوان مثال، اگر محتوای جذاب و سودمندی را در اینستاگرام قرار دهید، ممکن است کاربران آن را بسیار مفید 

گوگل بوده و موجب افزایش بازدید یافته و برای دیگران ارسال کنند. که این خود یک نوع سوشال سیگنال به 

  شود.سایت می

 ای از تصاویر، اینفوگرافیک یا یک ویدئوی جذاب باشند.توانند مجموعهمحتواهای ویروسی، می

 

 . برگزاری وبینارهای رایگان و تاثیر آن در افزایش بازدید سایت۶

های . از طرفی استقبال باالی کاربران از کالسشاید هیچ زمانی مانند امروز، وبینارها به این محبوبیت نرسیده بودند

 های اجتماعی، باعث رونق وبینارها شد.آنالین و از طرف دیگر، پاندمی کرونا و محدودیت

تواند براساس شرایط، بهترین وبینار، امروزه به ابزاری برای بازاریابی تبدیل شده و بازاریاب باهوش به خوبی می

  د.استفاده را از وبینارها ببر

 در نتیجه بازاریابی از طریق برگزاری وبینار رایگان، یک تیر و چند نشان است.

برگزاری وبینار، نوعی تولید محتوای ویدیوئی بوده که برای برگزاری دوره آموزشی، یا معرفی خدمات و محصوالت 

 کاربرد دارد.

و از طرف دیگر، قرار دادن ویدئوی وبینار  از طرفی، وبینار موجب آشنایی و افزایش اعتماد کاربر به سایت شما شده

شود. در نهایت، همه این موارد باعث افزایش بازدید سایت در سایت، موجب باال رفتن رتبه سایت توسط گوگل می

 خواهد شد.
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 کنند.ای که اکثرا آن را فراموش میگام سوم: توزیع محتوا، مرحله

  ایم، مرحله بعدی چیست؟ها محتوا تولید کردهآناکنون که کلمات کلیدی را بررسی و براساس 

  باید بگوییم که تولید محتوا به تنهایی کافی نیست، بلکه باید کاربران متوجه حضور شما شوند.

های مختلف بازاریابی، نهایت استفاده را توانید از کانالها، میاینجاست که با توزیع هوشمندانه محتوا و پخش آن

  تان ببرید. اما چگونه؟برای تبلیغ سایت

 همراه باشید. SEOEDUبا 

 

 . منتشر کردن بخشی از مقاله در سایت های مختلف۱

توانید به صورت رایگان اکانت بسازید و بخشی از ها مانند ویرگول، مداد، مدیوم و غیره میسایتدر برخی از وب

  ها قرار دهید.محتوای خود را در آن سایت

  شود، باعث افزایش رتبه سایت شما خواهد شد.که موجب بک لینک سازی برای سایت میاین کار عالوه بر این

کنند. های خبری با دریافت مبلغی، مقاالت شما را در قالب رپورتاژ منتشر میها و مجلهالبته بسیاری از سایت

رتبه شما و افزایش میزان بازدید بنابراین در صورت انتخاب سایت مناسب، مرتبط و پربازدید، تاثیر بسیار مثبتی بر 

 سایت خواهد داشت.

 

 دهد.. اشتراک گذاری محتوا در شبکه های اجتماعی، رتبه سایت را افزایش می۲

های اجتماعی، ابزارهای تبلیغ رایگان را در اختیار شما قرار کم نگیرید. شبکههای اجتماعی را دستقدرت شبکه

 ها استفاده نکنید.باالی این شبکهدهند و حیف است که از پتانسیل می

ها و در گذشته که این ابزارها نبودند، شما مجبور بودید مبالغ گزافی برای تبلیغات در تلویزیون، رادیو، روزنامه

 تابلوهای تبلیغاتی بپردازید.

 بلیغ کنند.های زمانی و مکانی تتوانند برای شما فارغ از محدودیتهای مجازی میاما به لطف اینترنت، شبکه

ها، موجب بک لینک سازی شده و اعتبار زیادی به تان در این شبکههمچنین، قرار دادن آدرس سایت و مقاالت

 دهد.سایت شما می

پس در اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، پینترست، یوتیوب، آپارات، نماشا و توییتر برای سایت اکانت بسازید. بخشی 

ترین گام توزیع ها به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که بعد از تولید محتوا، مهمهاز محتوای خود را در این شبک

 درست محتواها است.

 

 شود.. دریافت سوشال سیگنال ها، موجب افزایش آمار بازدید از سایت می۳

های هها و ویدئوهای شما در شبکها، عکسهایی که مخاطبان نسبت به پستسوشال سیگنال، یعنی تمام واکنش

 دهند. که برخی از این موارد، عبارتند از:اجتماعی نشان می
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 های اینستاگرام و فیسبوکالیک 

 هامیزان بازدید استوری 

 نرخ تعامل کاربر با کانال اینستاگرام 

 تعداد نظرات 

 ها در توییترتعداد ریتوییت 

 تعداد فالوورها 

 ها و مطالب شما توسط کاربرانمیزان اشتراک پست 

 .و غیره 
 

های اجتماعی، به راحتی توسط گوگل قابل ردیابی هستند. زمانی که بازخورد که که محتواهای شبکهجاییاز آن

 گیرد.خوبی از طرف کاربران خود دریافت کنید، گوگل متوجه رضایت کاربر شده و سایت شما رتبه می

 

 . ایمیل مارکتینگ را فراموش نکنید.۴

کردند و سرشار های اسپمی بیفتید که در گذشته باکس ایمیل را پر مییاد ایمیلشاید با این جمله تعجب کنید و 

  از محتواهای تبلیغاتی نه چندان دلچسب بودند.

ها، اما باید به شما بگوییم که ایمیل مارکتینگ، اصال به معنای ارسال رگباری ایمیل اسپم نیست. بلکه باید ایمیل

  پرسونای مشتری طراحی و ارسال شود.کامال شخصی سازی شده و متناسب با 

به عنوان مثال، برای مشتریان قدیمی خود ایمیلی دوستانه ارسال کنید و در مورد خدمات یا محصوالت جدید، 

 تواند به افزایش بازدید سایت شما کمک کند.اطالع رسانی کنید. این کار می

 

 سایتگام چهارم: بررسی اشکاالت فنی برای افزایش تعداد بازدید 

باشید. اما همچنان نرخ  و توزیع مقاالت را به شکلی صحیح انجام داده ممکن است بهترین محتواها را تولید کرده

  تان کم است.بازدید سایت

ترین این مشکالت، ها را رفع کنید. یکی از رایجدر اینجا باید فاکتورهای دیگری را بررسی کنید و اگر مشکلی بود آن

 گیرد.ست که جلوی افزایش بازدید سایت را مینرخ پرش سایت ا

 

 و جذب ترافیک بیشتر برای افزایش بازدید سایت "Bounce Rate". کاهش نرخ پرش یا ۱

دهنده ایم که باید محتوا کاربرپسند باشد و نیازش را برطرف کند. البته که نشاندر این مقاله، بارها اشاره کرده

 این موضوع چه ارتباطی با نرخ پرش دارد؟اهمیت باالی این مسئله است، اما 
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خواهید بدانید امروز قیمت ربع سکه بهار آزادی، اجازه دهید برای پاسخ به این سوال، مثالی بزنیم. تصور کنید می

شوید که تنها نرخ طال را در محتوای خود اعالم کنید و بعد وارد سایتی میچند بوده است. در گوگل سرچ می

  کرده است.

 بندید.اکنشی دارید؟ قطعا مقاله را نصفه رها کرده و سایت را سریع میچه و

دهد که این مقاله، محتوا مرتبط و جذاب نداشته و کاربر، ناراضی این رفتار شما، این سیگنال مهم را به گوگل می

 اش کاهش یابد.سایت را ترک کرده است. پس باید جریمه شود و رتبه

 تان باال نرود.سایتپس مراقب باشید نرخ پرش 

اما چگونه؟ اولین نکته، همان تولید محتوای جذاب و به یاد ماندنی است. در ادامه به نکات دیگر برای کاهش نرخ 

 همراه باشید. SEOEDUکنیم. با پرش اشاره می

 

 افزایش سرعت سایت فاکتور اساسی در افزایش آمار بازدید از سایت -۱-۱

 تر به خواسته خود برسند.اهند هرچه سریعخودر دنیای امروز، همه می

 مثال غذای خود را زود آماده کنند، به سرعت مشکالتشان را حل کنند و الی آخر.

کنند و غیره، همه ریشه ترین زمان اطالعات را منتقل میهای اجتماعی که در سریعمحبوبیت فست فودها، شبکه

  در این تمایل بشر دارد.

  ت باز شدن سایت هم یکی از راه های افزایش بازدید سایت است.در دنیای دیجیتال، سرع

زیرا کسی حوصله ندارد دقایق زیادی را منتظر باز شدن یک سایت بماند. اگر سایتی کند باشد، کاربر سریعا آن را 

 کند و این معنای افزایش نرخ پرش خواهد بود.بسته و به سایت رقیب مراجعه می

ثانیه باز شود. پس  هقدر سریع باشد تا زیر سباید اینتر سایت باز شود، به نفع شما است. سایت پس هر چه سریع

 سرعت سایت را بررسی کنید.

 

 اما چه اقداماتی باید انجام دهید؟

 های تصویری رااطمینان حاصل کنید که صفحات سایت، تا حد ممکن از نظر فنی بهینه شده باشند. حجم فایل

های را بررسی کنید. از هاست پرسرعت استفاده کنید و به هیچ وجه کاهش دهید. ساختار صفحه و عملکرد افزونه

 کیفیت نروید.سراغ هاست رایگان بی

در نهایت، اگر همچنان سرعت سایت پایین بود. از طراح سایت بخواهید علت مشکل را بررسی کند و برای حل 

 بدهد.آن، راهکار مناسبی را به شما 

 

 سایت و اهمیت آن بر افزایش بازدید سایت گوگلریسپانسیو بودن وب -۲-۱
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ای کنند. بنابراین ابعاد سایت باید به گونهها استفاده میامروزه، بیشتر کاربران از موبایل خود برای بازدید از سایت

بلت( درست دیده شود و چشمان های نمایشگر )موبایل، لپ تاپ، تطراحی شود که در انواع سایزهای مختلف صفحه

 کاربر را خسته نکند.

 کند.ها درست نمایش داده نشوند، کاربر سریع، سایت را بسته و آن را ترک میاگر المان

از آنجایی که رضایت کاربر برای گوگل بسیار مهم است، موبایل فرندلی بودن سایت، موجب افزایش بازدید سایت 

 گوگل خواهد شد.

شود، در اسرع وقت با طراحان سایت خود را بررسی کنید و اگر در موبایل خوب نشان داده نمی بنابراین، سایت

SEOEDU .تماس بگیرید تا این مشکل را برطرف کنند 

 

 های تبلیغاتی از راه های افزایش بازدید سایتاندازی کمپینگام پنجم: راه

  های رایگان بودند.معرفی کردیم، جز روشهایی که در باال برای افزایش بازدید سایت تمامی روش

کند، برای همین در این شرایط نیازمند شوک است. گیرد که دیگر رشد نمیاما گاهی سایت در شرایطی قرار می

اندازی کمپین تبلیغاتی و غیره هایی مثل سفارش رپورتاژ آگهی، راهرسد که بهتر است از روشای میپس به مرحله

 استفاده کرد.

توانید چندین پله از رقبای خود ها، رایگان نیستند. اما در صورت چینش یک استراتژی درست، میته این روشالب

 پیشی بگیرید و شاهد افزایش آمار بازدید از سایت باشید. بنابراین صرف این مبالغ بسیار به صرفه است.

 

 اندازی کمپین تبلیغاتی. راه۱

هایی مثل یکتانت استفاده ین تبلیغاتی، از گوگل کمک بگیرید یا از خدمات سایتاندازی کمپتوانید برای راهشما می

 کنید.

 

 تبلیغات گوگل ادز -۱-۱

دهد. اگر در گوگل سرچ کرده باشید، ممکن گوگل در کنار موتور جستجو، خدمات بازاریابی کلیکی هم ارائه می

  شده باشید. در کنار برخی نتایج "AD"یا  "آگهی"است متوجه کلماتی مانند 

اند تا در نتایج گوگل ها در کمپین تبلیغاتی، به گوگل پول پرداخت کردهاین بدان معناست که صاحبان این سایت

 شوند که تبلیغ است.دیده شوند. البته به خاطر قرار گرفتن این کلمه کنار نام سایت، کاربران به راحتی متوجه می

، است. در این شیوه، بنرهای تبلیغاتی سایت شما، به (PPC)کلیک روش دیگر، تبلیغات پرداخت به ازای هر 

ها، شوند. در صورت کلیک کاربر بر روی آنهای مختلف توسط گوگل نمایش داده میصورت پاپ آپ در سایت

 شود.دهنده هزینه دریافت میدالر برای هر کلیک از سفارش ۲تا  ۱بین 

گیرد و موجب افزایش بازدید سایت در صفحه اول گوگل قرار میوبدر صورت استفاده از این سرویس، بالفاصله 

 سایت خواهد شد.
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 نکات مهم در استفاده از گوگل ادز، جهت افزایش بازدید سایت

بهتر است در هر کمپین، گروهی از کلمات کلیدی را مورد هدف قرار داده و نحوه واکنش مخاطبان را با هر کدام 

سایت بیشترین ورودی شوید که از کدام کلمه کلیدی، وبکنید. با این روش، متوجه میاز این کلمات کلیدی، رصد 

 رود.را داشته و نرخ تبدیل باال می

همچنین در نظر داشته باشید که در این شیوه، حتما باید استراتژی درست داشته باشید و در زمان مناسب سراغ 

  رود.تان بر باد میو تمام زحمات صورت، نتیجه عکس دادهاین روش بروید. در غیر این

ترین استراتژی تبلیغاتی، وکار، مناسبمشورت کنید، تا براساس نوع کسب SEOEDUتوانید با مشاوران شما می

  جهت حصول بهترین نتیجه برای شما طراحی شود.

 

 کاربرد تبلیغات یکتانت برای افزایش بازدید سایت -۲-۱

های تبلیغات آنالین در ایران است. بنابراین استفاده از تبلیغات یکتانت، یکی از پلتفرمترین یکتانت، یکی از بزرگ

 های ایرانی است.های موثر در افزایش آمار بازدید سایتروش

 در یکتانت، سه نوع شیوه تبلیغاتی تعریف شده است که عبارتند از:

 ،تبلیغات همسان  

 ،تبلیغات بنری 

 گیری مجدد یا ریتارگتینگ(.دفهای محصول )با شیوه هکمپین 
 

های تبلیغاتی، زیر مجموعه تبلیغات کلیکی هستند. در این نوع تبلیغات، به ازای هر کلیک کاربر تمامی این شیوه

 شود.بر روی تبلیغ، از شما هزینه دریافت می

گیرد و کاربران زیادی های مختلف مانند آپلودبوی قرار میشیوه کار به این صورت است که تبلیغات شما، در سایت

شوند. این امر، در نهایت موجب افزایش بازدید سایت خواهد با کلیک کردن روی این تبلیغ، وارد سایت شما می

 شد.

 

 گام ششم: بررسی و آنالیز کردن سایت با کمک گوگل آنالیتیکس

ی که برای افزایش بازدید سایت کند تا بدانید اقداماتهای سایت، به شما کمک میدر نهایت، تجزیه و تحلیل داده

  اید، چقدر موثر بوده است.انجام داده

توانید بازخوردهای ، یک منبع ارزشمند است و با کمک آن، می"Google Analytics"ابزار گوگل آنالیتیکس 

 تان در فضای دیجیتال دریافت کنید.های سایتدقیقی از نتایج فعالیت

 های تبلیغاتی و محتوایی خود را بچینید و اقدامات اشتباه را اصالح نمایید.استراتژیها، سپس براساس این فیدبک

 دهد.های سایت، در اختیار شما قرار میهای گوگل آنالیتیکس، اطالعات جامع و کاملی درباره بسیاری از بخشداده
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بازدیدکنندگان شما به چه  به عنوان مثال، کدام صفحات سایت بیشترین میزان ورودی را دارند؟ آمار جمعیتی

 های بازاریابی، موجب افزایش بازدید سایت شما شده است؟ها و کانالصورت است؟ استفاده از کدام شبکه

های کاربران را بررسی کنید، تا مشخص شود که چگونه، از کجا و چه پس از این ابزار ارزشمند غافل نشوید و داده

است. در نهایت از این اطالعات، برای افزایش بازدید سایت خود استفاده  زمانی ترافیک سایت شما افزایش یافته

 کنید.

 

 گیرینتیجه

وکار در فضای مجازی دارد. در این از آنجایی که میزان بازدیدهای یک سایت، تاثیر مستقیم بر موفقیت آن کسب

  ایم.تشریح کردهمقاله راهکارهای افزایش بازدید سایت را به صورت مرحله به مرحله، برای شما 

هدف ما این است که شما با کمک این مطلب، دید جامعی به دست آورده و بتوانید برای افزایش ترافیک ورودی 

 تان، اقدامات الزم را انجام دهید.به سایت

ترین اشتباه، ممکن است باشد و کوچکبا این حال، برخی از این اقدامات نیازمند دانش، تخصص و مهارت باال می

 آسیب زیادی به سایت وارد کند.

بنابراین، اگر دانش کافی ندارید. از آزمون و خطا بر روی سایتی که ابزار کسب درآمد شماست، خودداری کنید و 

 از متخصص کمک بگیرید.

ای در زمینه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت، ، با در اختیار داشتن متخصصان حرفهSEOEDUمجموعه 

 های باال در گوگل کمک کند.در زمینه افزایش بازدید سایت و کسب رتبه تواند به شمامی

توانید با تکمیل این فرم، اطالعات تماس برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید. همچنین می

 ساعت با شما تماس بگیریم. ۱خود را در اختیار ما قرار داده تا در کمتر از 

 

 افزایش بازدید سایت سواالت متداول درباره

 . چرا افزایش بازدید سایت اهمیت زیادی دارد؟۱

وکارها و در نهایت افزایش ترافیک ورودی به سایت، موجب بیشتر دیده شدن خدمات و محصوالت کسب

 افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری خواهد شد.

 

 های رایگان برای افزایش بازدید سایت چیست؟. روش۲

ترین آن، انجام درست سئو سایت، مانند ی برای افزایش بازدید سایت وجود دارد. اما مهمراهکارهای زیاد

  باشد.تحقیق کلمات کلیدی مرتبط می

های مختلف بازاریابی، های بعدی، تولید محتوای ارزشمند و توزیع صحیح آن در کانالهمچنین در گام

 های اجتماعی اهمیت باالیی دارد.مانند شبکه

 



SEOEDU  مرجع تولید محتوا ایران با تیم مجرب و متخصص 

 های اول گوگل رسید؟توان با محتوا به رتبهچگونه می. ۳

محتوایی که بتواند پاسخ کامل و مناسبی به کاربر دهد و نیاز او را برطرف کند، سیگنال مثبت به گوگل 

 شود.فرستاده و باعث بهبود رتبه و افزایش بازدید سایت می

 

 های پولی برای افزایش بازدید سایت کدامند؟. روش۴

اندازی کمپین تبلیغاتی، پول دادن به اینفلوئنسرها کارهایی مانند سفارش رپورتاژ آگهی، راهاز راهاستفاده 

 های اجتماعی و غیره موجب افزایش بازدید سایت شما خواهند شد.برای تبلیغ در شبکه

 


